LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dobelē
28.06.2012.

Nr.6

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēde atklāta plkst. 14.02
Sēdi vada:
Protokolē:

novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS
sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE

Sēdē piedalās deputāti: INESE DIDŽE, SARMĪTE DUDE, ALDIS CĪRULIS, VIKTORS
EIHMANIS, ANDRIS ELKSNĪTIS, EDGARS LAIMIŅŠ, AIGARS LAURINOVIČS, KASPARS
ĻAKSA, AGITA OZOLIŅA, VIESTURS REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS
SPRIDZĀNS, AIVA SPROĢE, JURIS VEIDEMANIS, IRĒNA ZAĶE
Sēdē nepiedalās deputāti: JĀNIS AVOTIŅŠ – iemesls: darba pienākumi, EDĪTE KAUFMANE–
iemesls: darba pienākumi
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: novada pašvaldības
izpilddirektors AGRIS VILKS, Administratīvās nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE, Juridiskās
nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA
RASIŅA, galvenā ekonomiste JOLANTA KALNIŅA, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
AUSTRA APSĪTE, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, vecākā
konsultante DZINTRA MATISONE, sabiedrisko attiecību speciāliste AGNESE LIEPA, Sociālā
dienesta sociālās palīdzības nodaļas vadītāja MONTA FREIBERGA, datortīklu administrators
GINTS DZENIS
Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE
Sēdē piedalās: uzaicinātā persona ILZE ZĀĢERE – pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis”
vadītājas amata kandidāte
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties
balsošanas sistēmā. Notiek reģistrācija.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā
papildus jautājumu „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu” un uzaicina deputātus nobalsot par
papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā.
Deputāti ar 15 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ iekļaut papildus jautājumu „Par izsoles rezultātu
apstiprināšanu”

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu
izskatīšanu.
Darba kārtībā:
1 (138/6)
2 (139/6)
3 (140/6)
4 (141/6)
5 (142/6)
6 (143/6)
7 (144/6)
8 (145/6)
9 (/146/6)
10 (147/6)
11 (148/6)
12 (149/6)
13 (150/6)
14 (151/6)

15 (152/6)
16 (153/6)
17 (154/6)

18 (155/6)
19 (156/6)

20 (157/6)
21 (158/6)
22 (159/6)
Papildus

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Skolas iela 4,
Dobelē, Dobeles novadā, sadalīšanai
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Spodri”,
Bērzes pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mālsili”, Auru
pagastā, Dobeles novadā, sadalīšanai
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 „Dzidrās”, Bikstu pagastā,
Dobeles novadā, atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.6 „Sarmās”, Bikstu pagastā,
Dobeles novadā, atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 „Staros”, Upeniekos,
Bikstu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 „Pavāros”, Annenieku
pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu
Par apbūvētas zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai
Par neapbūvētas zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai
Par projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis” telpu renovācija“
iesnieguma iesniegšanu
Par aizņēmumu Valsts kasē projekta „Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas
teritorijā” (VPA/3.4.2.1.2/08/01/008) īstenošanas nodrošinājumam
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.95/5
„Par Dobeles novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektā „Aizsargāta zaļā zona un
ūdenstilpes Zemgales un Ziemeļlietuvas pilsētās“
Par Dobeles novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”” apstiprināšanu
Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1
„Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Dobeles
novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles
novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
Par I.Basankovičas atbrīvošanu no amata
Par I.Zāģeres iecelšanu amatā
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

1.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
Skolas ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā sadalīšanai
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Skolas ielā 4, Dobelē, sadalīšanai divās zemes
vienībās, lai atdalīti zemesgabalu, uz kura atrodas puķu kiosks.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešo punktu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada
12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un
31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.138/6 pielikumā)
2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Spodri”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā, sadalīšanai
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Spodri”, Bērzes pagastā, sadalīšanai divās zemes
vienībās, lai no mājīpašuma atdalītu lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles
novada dome ar 15 balsīm PAR - (I.DIDŽE,
S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.139/6 pielikumā)
3.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mālsili”, Auru pagastā,
Dobeles novadā, sadalīšanai
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mālsili”, Auru pagastā, sadalīšanai divās zemes
vienībās.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.

Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles
novada dome ar 15 balsīm PAR - (I.DIDŽE,
S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.140/6 pielikumā)
4.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes lietošanas mērķa
maiņu zemes vienībai 0,6 ha platībā Annenieku pagastā un zemes vienībai 16,6 ha platībā Dobeles
pagastā, atbilstoši pagastu teritoriju plānojumiem.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.7.punktu un spēkā esošajiem Dobeles novada Annenieku pagasta un Dobeles pagasta
teritorijas plānojumiem, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (JI.DIDŽE, S.DUDE,
A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE,
J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.141/6 pielikumā)
5.
Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par zemes platības
precizēšanu 11 pašvaldībai piekrītošiem nekustamajiem īpašumiem – zemesgabaliem Annenieku
un Auru pagastos.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.142/6 pielikumā)

6.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 „Dzidrās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā, atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā
īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.1, „Dzidrās”, Bikstu pagastā, 42,1 kv.m. platībā, un pie
dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 421/2137 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, trīs
saimniecības ēkām un zemesgabala - atsavināšanu, nosakot pirkuma maksu un termiņu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 45.panta ceturto daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (I.DIDŽE,
S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE,
J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.143/6 pielikumā)
7.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.6 „Sarmās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā, atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā
īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.6, „Sarmās”, Bikstu pagastā, 28,9 kv.m platībā, un pie dzīvokļa
īpašuma piederošās kopīpašuma 289/2358 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un
zemesgabala - atsavināšanu, nosakot pirkuma maksu un termiņu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta ceturto daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome ar 15
balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.144/6 pielikumā)
8.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 „Staros”, Upeniekos, Bikstu pagastā,
Dobeles novadā, atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā
īpašuma – neizīrēta divistabu dzīvokļa Nr.1 „Staros”, Upeniekos, Bikstu pagastā, 43,0 kv.m.
platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 430/2853 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala – atsavināšanu, organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā
noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par
lēmuma projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
6.punktu, 8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR (I.DIDŽE,
S.DUDE,
A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.145/6 pielikumā)
9.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 „Pavāros”, Annenieku pagastā, Dobeles
novadā, atsavināšanu
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par pašvaldības nekustamā
īpašuma – vienistabas dzīvokļa Nr.3 „Pavāros”, Annenieku pagastā, 20,3 kv.m. platībā un pie
dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 203/1042 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas –
atsavināšanu, organizējot nekustamā īpašuma izsoli likumā noteiktā kārtībā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
6.punktu, 8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR (I.DIDŽE,
S.DUDE,
A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.146/6 pielikumā)
10.
Par apbūvētas zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par 12 apbūvētu zemes
gabalu Dobeles pilsētā piekritību pašvaldībai un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka lietotājiem,
kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada
30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību
„Latvijas Hipotēku un zemes banka", atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestajai daļai un 13.panta pirmās daļas
8.punktam, un saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība,
kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
11.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE),
PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.147/6 pielikumā)

11.
Par neapbūvētas zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai
ZIŅO Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja AUSTRA APSĪTE par 2 neapbūvētu zemes
gabalu Dobeles pilsētā piekritību pašvaldībai un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā ietverto pašvaldības
autonomās funkcijas uzdevumu - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, saskaņā ar
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
4.1 panta otrās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav
konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemesgabali paredzēti
pašvaldību funkciju īstenošanai, un 13.panta pirmās daļas 8.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo
lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR (I.DIDŽE,
S.DUDE,
A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.148/6 pielikumā)
12.
Par projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis” telpu renovācija“
iesnieguma iesniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta
„Pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis” telpu renovācija“ iesniegumu Eiropas Reģionālā fonda
konkursu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes
„Infrastruktūra un cilvēku kapitāla nostiprināšana” aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros”, sniedz informāciju
par finansējuma nodrošinājumu, par projekta kopējām izmaksām tā apstiprināšanas gadījumā un
par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputāte AGITA OZOLIŅA jautā, vai pēc projekta ieviešanas tiks palielināts bērnu skaits
dārziņā.
LAILA ŠEREIKO sniedz apstiprinošu atbildi.
Izsakās deputāts VIESTURS REINFELDS par telpu renovācijas plānu.
Deputāte AGITA OZOLIŅA jautā, vai domāts par rotaļu laukumu paplašināšanu, jo
bērniem maz vietas, kur spēlēties.
Deputāts VIESTURS REINFELDS izsakās par „ekskluzīvo” privāto sakņu dārzu, kas
atrodas blakus bērnudārza teritorijai, izmantošanu šim nolūkam.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS atbalsta viedokli un sola
perspektīvā jautājumu risināt.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.777 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" 19.2.7.punktu, Dobeles novada dome
ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS,

E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS – 1 (I.ZAĶE),
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.149/6 pielikumā)
13.
Par aizņēmumu Valsts kasē projekta „Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas teritorijā”
(VPA/3.4.2.1.2/08/01/008) īstenošanas nodrošinājumam
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto lēmuma
projektu sakarā ar nepieciešamību ņemt aizņēmumu Valsts kasē projekta „Velotūrisma attīstība
Dobeles pilsētas teritorijā” pabeigšanai.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem“ 22.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu
vadību“ 41.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.1.punktu, Dobeles novada dome ar
14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS), PRET – nav, ATTURAS – 1 (I.ZAĶE),
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.150/6 pielikumā)
14.
Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 31. marta lēmumā Nr 95/5 „Par Dobeles
novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007.-2013.gadam projektā „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpes Zemgales un Ziemeļlietuvas
pilsētās“
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par grozījumu
izdarīšanu novada domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.95/5 „Par Dobeles novada pašvaldības
piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektā
„Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpes Zemgales un Ziemeļlietuvas pilsētās“ sakarā ar kopējo
projekta izmaksu samazinājumu un veiktajiem precizējumiem projekta nosaukumā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome ar 15 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.151/6 pielikumā)
15.
Par Dobeles novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto Dobeles
novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata projektu.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.

Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, Likuma
par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija
noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Dobeles novada dome ar 15
balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.152/6 pielikumā)
16.
Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par sagatavoto lēmuma projektu
sakarā ar dzīvojamās mājas „Mežinieki”, Bikstu pagastā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotai personai.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo
daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Mežinieki” Bikstu
pagastā, Dobeles novadā, dzīvokļu īpašnieku 2012.gada 24.maija kopsapulces lēmumu par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai, kura pilnvarota nodrošināt namīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu,
Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.153/6 pielikumā)
17.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Dobeles novada
pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Dobeles novadā” apstiprināšanu
ZIŅO novada domes priekšsēdētaja vietnieks KASPARS ĻAKSA par saistošo noteikumu
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” grozījumu projektu, sniedz izdarīto
grozījumu pamatojumu un īsumā iepazīstina ar sagatavotajiem grozījumiem un papildinājumiem.
Jautājums izskatīts Sociālās komitejas sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Izsakās deputāts ANDRIS ELKSNĪTIS.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu un 35.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 15
balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.154/6 pielikumā)

18.
Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par Dobeles
novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par grozījumu
izdarīšanu novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par Dobeles novada pašvaldības
iestāžu maksas pakalpojumiem”, papildinot lēmuma 2.pielikumu ar apakšpunktu par gultasvietas
maksu diennaktī Bērzupes speciālās internātpamatskolas internātā.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu,
Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.155/6 pielikumā)
19.
Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Dobeles novada
pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības
budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par sagatavoto
saistošo noteikumu „Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” projektu, sniedz informāciju
par izdarītajiem grozījumiem, informē par papildus grozījumu sakarā ar iekārtu iegādi pirmsskolas
izglītības iestādes „Spodrītis” ēdināšanas blokam.
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu un budžeta
komitejas kopējā sēdē 2012.gada 21.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR (I.DIDŽE,
S.DUDE,
A.CĪRULIS,
V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS,
E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.156/6 pielikumā)
20.
Par I.Basankovičas atbrīvošanu no amata
ZIŅO pašvaldības izpilddirektors AGRIS VILKS par Intas Basankovičas atbrīvošanu no
pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis“ vadītājas amata un darba tiesisko attiecību izbeigšanu
ar 2012.gada 31.jūliju, ievērojot 2012.gada 20.jūnijā noslēgto vienošanos starp Intu Basankoviču
un Dobeles novada domes priekšsēdētāju Andreju Spridzānu.
Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2012.gada 20.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Darba likuma
114.pantu, ievērojot starp Intu Basankoviču un Dobeles novada domes priekšsēdētāju Andreju

Spridzānu 2012.gada 20.jūnijā noslēgto vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu,
Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS,
A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA, A.OZOLIŅA, V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav,
ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.157/6 pielikumā)
21.
Par I.Zāģeres iecelšanu amatā
ZIŅO pašvaldības izpilddirektors AGRIS VILKS par Ilzes Zāģeres iecelšanu Dobeles
novada pašvaldības Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis“ vadītājas amatā ar
2012.gada 13.augustu. Īsumā iepazīstina ar Ilzes Zāģeres līdzšinējo darbu un sasniegumiem.
Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 2012.gada 20.jūnijā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 2.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE,
A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE),
PRET – nav, ATTURAS – 1 (A.SPROĢE), NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.158/6
pielikumā)
22.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas vadītāja LŪCIJA NARTIŠA par divu novada pašvaldībai
piederošu nekustamo īpašumu - neapbūvēta zemes gabala „Lielikvildas”, Krimūnu pagastā, 2,25
ha platībā un apbūvēta zemes gabala „Bērzes skola”, Bērzē, Bērzes pagastā, 0,64 ha platībā, un uz
tā esošās ēkas – skolas un šķūņa - izsoles rezultātu apstiprināšanu un šo īpašumu pārdošanu.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina nobalsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo daļu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome ar 15 balsīm
PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE, A.CĪRULIS, V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.LAIMIŅŠ,
A.LAURINOVIČS,
K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČS,
A.SPRIDZĀNS, A.SPROĢE, J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE), PRET – nav, ATTURAS – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.159/6 pielikumā)
Sēde slēgta plkst.14.55
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2012.gada 26.jūlijā, plkst.14.00
Sēdes vadītājs
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DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv
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Dobelē
28.06.2012.

Nr.138/6

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
Skolas ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā sadalīšanai
Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 13.jūnijā saņemts SIA „Dobeles bagars”,
reģistrācijas Nr.40103191827, juridiskā adrese Gaismas iela 19A, Dobele, Dobeles novads, valdes
locekļa Xxxxx Xxxxxxxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxx, iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma Skolas ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra Nr.4601
012 4208, platība 1839 kv.m. sadalīšanai.
Izskatot iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums Skolas ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, 2012.gada 2.maijā reģistrēts
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.138 uz SIA
„Dobeles bagars” vārda. Īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 1839 kv.m., dzīvojamās mājas
jaunbūves, saimniecības ēkas un puķu veikala.
2. SIA „Dobeles bagars” vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Skolas ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā,
ar kadastra apzīmējumu 4601 012 4208 divās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2012.gada 17.maija lēmumu Nr.19 atļāva izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Skolas ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, sadalīšanai.
Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”.
4. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, 2012.gada 12.jūnijā zemes ierīcības
projekts saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieņem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot
projektu, pašvaldība pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiņu.
Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma
8.panta trešo punktu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamo īpašumu Skolas ielā 4,
Dobelē, Dobeles novadā, divās zemes vienībās.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 1669 kv.m. – kods 0601 – individuālo dzīvojamo māju
apbūve;
2.2. zemes vienībai ar platību 170 kv.m. – kods 0801– komercdarbības objektu apbūve.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 1669 kv.m.:
3.1.1. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām
un kabeļu kanalizāciju ;
3.1.2. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.
3.2. zemes vienībai ar platību 170 kv.m.:
3.2.1. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām
un kabeļu kanalizāciju ;
3.2.2. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.
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Nr.139/6

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Spodri”, Bērzes pagastā,
Dobeles novadā, sadalīšanai
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 31.maijā saņemto sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Agrofirma Zelta druva”, reģ.Nr.45103000945, juridiskā adrese: „Darbnīcas”,
Bērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3732, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Spodri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ietilpstošā zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 4652 003 0054 sadalīšanai un iesniegto zemes ierīcības projektu, Dobeles
novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Spodri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Spodri”) 2012.gada 22.martā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bērzes pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.214 uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Agrofirma Zelta druva”
vārda. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 4652 003 0054, platība
16,0 ha un ar kadastra apzīmējumu 4652 003 0055, platība 4,1 ha.
2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Agrofirma Zelta druva” vēlas sadalīt īpašuma „Spodri”
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 4652 003 0054 divās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2012.gada 3.maija lēmumu Nr.17 atļāva izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Spodri” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Latvijasmernieks.lv”.
4. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, 2012.gada 23.maijā zemes ierīcības
projekts saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieņem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot
projektu, pašvaldība pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiņu.
Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma
8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Spodri”, Bērzes
pagastā, Dobeles novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4652 003 0054, 16,0 ha platībā
divos atsevišķos īpašumos.
2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 14,4 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
2.2. zemes vienībai ar platību 1,6 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 14,4 ha:
3.1.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.1.2. 12050103 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu 330
kilovoltiem.
3.2. zemes vienībai ar platību 1,6 ha:
3.2.1. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.
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Nr.140/6

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Mālsili”, Auru pagastā,
Dobeles novadā, sadalīšanai
Izskatījusi Dobeles novada pašvaldībā 2012.gada 6.jūnijā saņemto Xxxxx Xxxxxxx,
personas kods xxxxxx-xxxxxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxx, iesniegumu ar lūgumu apstiprināt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mālsili”, Auru pagastā, Dobeles novadā,
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx sadalīšanai un iesniegto zemes ierīcības
projektu, Dobeles novada dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Mālsili”, Auru pagastā, Dobeles novadā (turpmāk arī – īpašums
„Mālsili”), 2012.gada 30.martā reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Auru pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0050 3566 uz Xxxxx Xxxxxxx vārda. Īpašums sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx, platība 5,22 ha.
2. Xxxxxx Xxxxxxx vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Mālsili” divās zemes vienībās.
3. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde ar 2012.gada 3.maija lēmumu Nr.17 atļāva izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mālsili” sadalīšanai. Zemes ierīcības projektu
izstrādājusi SIA „Rūķis AG”.
4. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.4. un 26.7.punktos noteiktajam, 2012.gada 30.maijā zemes ierīcības
projekts saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8.punktā noteikto, pašvaldība pieņem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu un, atbilstoši noteikumu 31.2.punktā noteiktajam, apstiprinot
projektu, pašvaldība pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai
maiņu.
Ievērojot augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma
8.pantu, 19.panta 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8., 30. un 31.2.punktiem un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Mālsili”, Auru
pagastā, Dobeles novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx, 5,22 ha platībā divos
atsevišķos īpašumos.

2. NOTEIKT nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. zemes vienībai ar platību 4,22 ha – kods 0101 – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601);
2.2. zemes vienībai ar platību 1,00 ha – kods 0101 – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601).
3. NOTEIKT nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar platību 4,22 ha:
3.1.1. 120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līniju un
kabeļu kanalizāciju;
3.1.2. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem;
3.1.3. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.1.4. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.1.5. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
3.1.6. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.
3.2. zemes vienībai ar platību 1,00 ha:
3.2.1 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem;
3.2.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
3.2.3. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 79.panta pirmo daļu.
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Nr.141/6
Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.7.punktu un spēkā esošajiem Dobeles novada Annenieku pagasta un Dobeles pagasta
teritorijas plānojumiem, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. MAINĪT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4642 003 0033 0,6 ha platībā Annenieku pagastā, Dobeles
novadā.
2. MAINĪT nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxx 16,6 ha platībā Dobeles pagastā, Dobeles
novadā.
3.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 79.panta pirmo daļu.
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Nr.142/6
Par zemes platības precizēšanu nekustamajam īpašumam

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT precizēto platību:
1. nekustamā īpašuma „Tēraudi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4642 003 0033, 0,52 ha platībā;
2. nekustamā īpašuma „Vakari”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4646 009 0061, 2,99 ha platībā;
3. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 9”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4646 012 0024, 0,052 ha platībā;
4. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 20”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4646 012 0035, 0,093 ha platībā;
5. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 21”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4646 012 0036, 0,097 ha platībā;
6. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 22”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4646 012 0037, 0,114 ha platībā;
7. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 568”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4646 012 0575, 0,05 ha platībā;
8. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 569”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4646 012 0576, 0,035 ha platībā;
9. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 580”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4646 012 0585, 0,038 ha platībā;
10. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 581”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4646 012 0586, 0,047 ha platībā;
11. nekustamā īpašuma „Jaunzemnieki 582”, Auru pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4646 012 0587, 0,038 ha platībā.

Priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Dobelē
28.06.2012.

Nr.143/6

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 „Dzidrās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā, atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.1, „Dzidrās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā, īrnieces Xxxxx Xxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt savā īpašumā īrēto vienistabas
dzīvokli ar kopējo platību 42,1 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja veikto
nekustamā īpašuma vērtējumu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta ceturto daļu un 47.pantu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.1 „Dzidrās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā,
42,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 421/2137 domājamās daļas
no daudzdzīvokļu mājas, trīs saimniecības ēkām un zemesgabala dzīvokļa īrniecei Xxxxx
Xxxxxxx, personas kods xxxxxxx-xxxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 1000,00 (viens
tūkstotis lati).
3. Pirkuma maksa samaksājama Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta kontā
LV94UNLA0050014267180 AS SEB bankā vai LV28HABA0001402050427 AS SWEDBANK
trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Priekšsēdētājs
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28.06.2012.

Nr.144/6

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.6 „Sarmās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā, atsavināšanu
Ievērojot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.6, „Sarmās”, Bikstu pagastā, Dobeles
novadā, īrnieces Xxxxx Xxxxxxxx iesniegumu ar lūgumu iegūt savā īpašumā īrēto vienistabas
dzīvokli ar kopējo platību 28,9 kv.m., kā arī sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja veikto
nekustamā īpašuma vērtējumu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 36.panta trešo daļu, 45.panta ceturto daļu un 47.pantu, Dobeles
novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.6, „Sarmās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā,
28,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 289/2358 domājamās daļas
no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala dzīvokļa īrniecei Xxxxxx Xxxxxxxx, personas kods
xxxxxxx-xxxxxx.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 1100,00 (viens
tūkstotis viens simts lati).
3. Pirkuma maksa samaksājama Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta kontā
LV94UNLA0050014267180 AS SEB bankā vai LV28HABA0001402050427 AS SWEDBANK
trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
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Nr.145/6

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 „Staros”, Upeniekos, Bikstu pagastā,
Dobeles novadā, atsavināšanu
Dobeles novada domē 2012.gada 19.martā saņemts Xxxxx Xxxxxxx, dzīvo
xxxxxxxxxxxxx, ierosinājums par Dobeles novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.1 „Staros”,
Upeniekos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu.
Nekustamais īpašums „Stari”, Upeniekos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no
zemesgabala 0,42 ha platībā ar kadastra Nr.4654 005 0181 un uz tā esošas dzīvojamās mājas ar trīs
dzīvokļu īpašumiem un vienu nedzīvojamo telpu, kuru kopējā platība ir 285,3 kv.m., reģistrēts
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Bikstu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0021 1347 uz
Bikstu pagasta pašvaldības vārda.
Dzīvokļa Nr.1 „Staros” platība ir 43,0 kv.m. Dzīvoklis nav izīrēts.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja
septiņdesmit lati).

novērtējums dzīvoklim ir Ls 170,00 (viens simts

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 6.punktu,
8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.1 „Staros”, Upeniekos,
Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 43,0 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
kopīpašuma 430/2853 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 800,00 (astoņi simti
lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma izsoli likumā noteiktā kārtībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
28.06.2012.

Nr.146/6

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 „Pavāros”, Annenieku pagastā, Dobeles
novadā, atsavināšanu
Dobeles novada domē 2012.gada 24.janvārī saņemts SIA „Agro-Kaķenieki”, juridiskā
adrese: Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718, ierosinājums par
Dobeles novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa Nr.3 „Pavāros”, Annenieku pagastā, Dobeles
novadā, atsavināšanu.
Nekustamais īpašums „Pavāri”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, sastāvošs no vienas
dzīvojamās ēkas ar trīs dzīvokļu īpašumiem, kuru kopējā platība ir 104,2 kv.m. ar kadastra
Nr.4642 501 0001, reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā, Annenieku pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0004 7622 uz Annenieku pagasta pašvaldības vārda.
Dzīvokļa Nr.3 „Pavāros” platība ir 20,3 kv.m.
Sertificēta vērtētāja Guntara Pugeja novērtējums dzīvoklim ir Ls 400,00 (četri simti lati).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 6.punktu,
8.panta septīto daļu, 9.panta otro daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. PĀRDOT atklātā izsolē nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr.3 „Pavāros”,
Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 20,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
kopīpašuma 203/1042 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.
2. NOTEIKT lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu LVL 520,00 (pieci
simti divdesmit lati).
3. UZDOT Dobeles novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas komisijai apstiprināt izsoles
noteikumus un organizēt nekustamā īpašuma izsoli likumā noteiktā kārtībā.
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Nr.147/6
Par apbūvētas zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka lietotājiem,
kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada
30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību
„Latvijas Hipotēku un zemes banka", atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestajai daļai un 13.panta pirmās daļas
8.punktam, un saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība,
kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
11.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme:
1.1. Atpūtas ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā, 593 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu
4601 016 5926;
1.2. Brīvības ielā 51A, Dobelē, Dobeles novadā, 1250 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu
4601 005 7031;
1.3. Deglava ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā, 1195 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu
4601 015 6302;
1.4. Jāņa Čakstes ielā 30, Dobelē, Dobeles novadā, 1105 kv.m. platībā, ar kadastra
apzīmējumu 4601 013 4904;
1.5. Lauku ielā 9, Dobelē, Dobeles novadā, 1200 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu
46010056815;
1.6. Meža prospektā 69, Dobelē, Dobeles novadā, 1415 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu
4601 016 6505;
1.7. Pavasara ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā, 1096 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu
4601 011 4616;
1.8. Pārupes ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā, 601 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 4601
011 4601;
1.9. Tērvetes ielā 13C, Dobelē, Dobeles novadā, 1219 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu
4601 010 4517;
1.10. Tērvetes ielā 19, Dobelē, Dobeles novadā, 1244 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu
4601 010 5001;
1.11. Zemgales ielā 11, Dobelē, Dobeles novadā, 1164 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu
4601 011 4614;

1.12. Dārza ielā 14, Dobelē, Dobeles novadā, 1237 kv.m. kopplatībā ar kadastra apzīmējumu
4601 010 7904 (2/3 domājamās daļas).
2. Personām, kurām zemes lietošanas tiesības uz šā lēmuma 1.punktā minēto zemi
izbeigušās, jāslēdz ar pašvaldību zemes nomas līgums. Zemes nomas maksa maksājama no
dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas tiesības.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu.

Priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Dobelē
28.06.2012.

Nr.148/6
Par neapbūvētas zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai

Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā ietverto pašvaldības
autonomās funkcijas uzdevumu - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, saskaņā ar
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
4.1 panta otrās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav
konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemesgabali paredzēti
pašvaldību funkciju īstenošanai, un 13.panta pirmās daļas 8.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo
lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme:
1.1. ar kadastra apzīmējumu 4601 006 2528, „Grava”, Dobelē, Dobeles novadā, 4652 kv.m.
platībā;
1.2. ar kadastra apzīmējumu 4601 008 3311, „Grāvis”, Dobelē, Dobeles novadā, 419 kv.m.
platībā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV – 3001, saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu.
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LĒMUMS
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Nr.149/6

Par projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis” telpu renovācija“
iesnieguma iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.777 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" 19.2.7.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1.
Iesniegt projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis” telpu renovācija“
iesniegumu Eiropas Reģionālā fonda (ERAF) konkursu darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes „Infrastruktūra un cilvēku kapitāla nostiprināšana”
3.1.4.3. aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās
nozīmes attīstības centros”.
2.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt finansējumu projekta īstenošanai LVL
28596,73, kas ir projekta attiecināmās izmaksas, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā,
kas sastāda - LVL 4289,51.
3.
Projekta īstenošanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei LVL 23 736
apmērā.
4.
Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas
dienā.
5.
Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Dobelē
28.06.2012.

Nr.150/6

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta „Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas teritorijā”
(VPA/3.4.2.1.2/08/01/008) īstenošanas nodrošinājumam
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem“ 22.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu
vadību“ 41.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.1.punktu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
1.
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt
aizņēmumu Valsts kasē LVL 380 000 latu apmērā projekta „Velotūrisma attīstība Dobeles pilsētas
teritorijā” pabeigšanai. Paredzēt aizņēmuma atmaksu sākot ar 2013.gada martu, aizņēmumu
atmaksāt līdz 2023.gada aprīlim.
2.
Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
3.
Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
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LĒMUMS
Dobelē
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Nr.151/6

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2011.gada 31. marta lēmumā Nr 95/5 „Par Dobeles
novada pašvaldības piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007.-2013.gadam projektā „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpes Zemgales un Ziemeļlietuvas
pilsētās“
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
Izdarīt Dobeles novada domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.95/5 „Par Dobeles novada
pašvaldības piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam
projektā „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpes Zemgales un Ziemeļlietuvas pilsētās“ šādus
grozījumus:
1. Aizstāt lēmuma nosaukumā tekstu „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpes Zemgales un
Ziemeļlietuvas pilsētās“ ar tekstu „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpes Zemgalē un
Ziemeļlietuvā“.
2. Izteikt lēmuma 3. punktu jaunā redakcijā:
„3. Projekta īstenošanai nodrošināt projekta partnera izmaksas 104 524,92 LVL (Latvijas
Bankas ekvivalents 148 726,42 EUR) apmērā, tai skaitā līdzfinansējumu 15% apmērā
15 678,74 LVL (Latvijas Bankas ekvivalents 22 308.96 EUR).
3. Izteikt lēmuma 4. punktu jaunā redakcijā:
„4. Projekta ieviešanai lūgt aizņēmumu Valsts kasei 104 524,00 LVL apmērā, paredzot
atmaksu sākt ar 2013.gada jūliju, to atmaksājot līdz 2023.gada 30.jūnijam. Aizņēmumu
ņemt ar Valsts kases noteiktu likmi līguma parakstīšanas dienā.”

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
28.06.2012.

Nr.152/6

Par Dobeles novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, Likuma
par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija
noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
28.06.2012.

Nr.153/6
Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo
daļu, piekto daļu un sesto daļu, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Mežinieki” Bikstu
pagastā, Dobeles novadā, dzīvokļu īpašnieku 2012.gada 24.maija kopsapulces lēmumu par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai, kura pilnvarota nodrošināt namīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.
NODOT dzīvojamās mājas „Mežinieki”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, pārvaldīšanas
tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai EDGARAM DIMANTAM, p.k.xxxxxxx-xxxxxx.
2.
UZDOT pašvaldības izpilddirektoram Agrim VILKAM nodot dzīvojamo māju
„Mežinieki”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai ar
nodošanas - pieņemšanas aktu.
.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
28.06.2012.

Nr.154/6

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Dobeles novada
pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Dobeles novadā” apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu un 35.panta ceturto daļu, Dobeles novada dome
NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi
Dobeles novada 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Dobeles novadā”” (pielikumā).

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTS
ar Dobeles novada domes
2012.gada 28.jūnija
lēmumu Nr.154/6
Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija saistošie noteikumi Nr.8
Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu un
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17.punktu
un 19.4.apakšpunktu
Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.15
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” šādus grozījumus:
1.Aizstāt noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā skaitli un vārdu „19.3.apakšpunktu” ar
skaitli un vārdu „19.4 apakšpunktu”.
2.Izteikt 4.1 punktu jaunā redakcijā: „4.1 Veicot pašvaldības iedzīvotāju materiālā stāvokļa
izvērtēšanu, par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi: Dobeles novadā reģistrētā zeme,
mežs, ēkas, ar kadastrālo vērtību līdz Ls 1000,00, viena garāža, viens automobilis, motorollers vai
motocikls, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds un mopēds katram ģimenes
loceklim.“
3.Izteikt 28. punktu jaunā redakcijā: „28. Pabalsts paredzēts recepšu medikamentu iegādei un
pacienta iemaksu segšanai“.
4.Izteikt 46. punktu jaunā redakcijā: „46. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists, pēc pabalsta
pieprasītāja iesnieguma saņemšanas, mēneša laikā novērtē personas, ģimenes (laulāto, personu,
kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī) ienākumus un materiālo
stāvokli, apmeklē ģimeni (personu) dzīvesvietā, sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu un pieņem
lēmumu.“
5. Izteikt 47. punktu jaunā redakcijā: „47. Lēmumu par šo noteikumu 19.punktā minētā pabalsta
piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta komisija.“
6. Papildināt 49.punktu aiz vārda „dienesta“ ar vārdiem „komisija un sociālā darba speciālists“.
7. Papildināt 50.punktu aiz vārda „dienesta“ ar vārdiem „komisijas un sociālā darba speciālista“.
Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
28.06.2012.

Nr.155/6

Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par Dobeles
novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
IZDARĪT grozījumus Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.13/1 „Par
Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”, papildinot lēmuma 2.pielikumu ar
2.13.punktu šādā redakcijā: „Gultasvieta Bērzupes speciālās internātpamatskolas internātā, 1
diennakts, Ls 5,00“.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
28.06.2012.

Nr.156/6

Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Dobeles novada
pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada pašvaldības
budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi
Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Dobeles novada
pašvaldības budžets 2012.gadam””.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.156/6
(protokols Nr.6)
2012.gada 28.jūnijā

Saistošie noteikumi Nr.9

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Dobeles novada pašvaldības budžets 2012.gadam”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu
un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu
Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Dobeles novada pašvaldības budžets 2012.gadam” šādus grozījumus:
1.Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam ieņēmumos 12 596 263 latu
apmērā, izdevumos 13 194 814 latu apmērā, aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos
līdzekļus 1 067 024 latu apmērā, ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā 90 000 latu
apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu un izdevumu veidiem saskaņā ar 1.un 2. pielikumu.”
2.Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā.
3. Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā.
4. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt Dobeles novada pašvaldības 2012.gada speciālo budžetu ieņēmumos 258 320 latu
apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 77 044 latu apmērā, izdevumos 265 820 latu
apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada beigām 69 544 latu apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.”
5. Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu jaunā redakcijā.
6. Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt no Dobeles novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta neparedzētiem
izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu 151 186 latu apmērā. Nepieciešamības gadījumā 10
000 latus no Dobeles novada pašvaldības 2012.gada budžetā neparedzētiem izdevumiem
paredzētajiem līdzekļiem var novirzīt ar domes priekšsēdētāja rīkojumu, visus piešķīrumus
iekļaujot kārtējos Dobeles novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumos, kurus pieņem
Dobeles novada dome.”
Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
28.06.2012.

Nr.157/6

Par I.Basankovičas atbrīvošanu no amata

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Darba likuma
114.pantu, ievērojot starp Intu Basankoviču un Dobeles novada domes priekšsēdētāju Andreju
Spridzānu 2012.gada 20.jūnijā noslēgto vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu,
Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Intu Basankoviču no Dobeles novada pašvaldības Dobeles pirmsskolas izglītības
iestādes „Spodrītis“ vadītājas amata un izbeigt darba tiesiskās attiecības 2012.gada 31.jūlijā.
2. Darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienā izmaksāt Intai Basankovičai 2012.gada 20.jūnijā
noslēgtās vienošanās 3.punktā noteikto kompensāciju.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
28.06.2012.

Nr.158/6

Par I.Zāģeres iecelšanu amatā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 2.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Ilzi Zāģeri (deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxx) Dobeles novada pašvaldības
Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Spodrītis“ vadītājas amatā ar 2012.gada
13.augustu.
2. Uzdot Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītājam G.Safranovičam pirms darba
tiesisko attiecību nodibināšanas ar Ilzi Zāģeri saskaņot domes lēmumu ar Izglītības un
zinātnes ministriju

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
28.06.2012.

Nr.159/6
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo daļu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikto, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemes gabala „Lielikvildas”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 2,25 ha platībā,
apzīmējums kadastrā 4672 006 0189, izsoles rezultātus un pārdot minēto īpašumu SIA
„Dobeles Agra S.I.A.”, reģistrācijas Nr. 40003037255 par nosolīto cenu Ls 6100,00.
2. APSTIPRINĀT Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - apbūvēta
zemes gabala „Bērzes skola”, Bērzē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 0,64 ha platībā,
apzīmējums kadastrā 4652 002 0168 un uz tā esošās ēkas – skolas un šķūņa, izsoles
rezultātus un pārdot minēto īpašumu SIA „Lustes” reģ. Nr.48503014420 par nosolīto cenu
Ls 57 050,00, nosakot pirkuma maksas nomaksas termiņu 5 gadi.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

